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Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016
Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- &
Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du en effektiv og målrettet kanal
mot innkjøpere av møter, events og konferanser.

Møte- & Eventbørsen

Kort om «nye» Møte- & Eventbørsen
Se vår nye side for Møte- og Eventbørsen her: http://meetingeventexchange.no/
Her kan du se skisser av hvordan salen er tenkt møblert:
http://meetingeventexchange.no/besokende/

Hvem kan være utstiller?:
Hoteller og hotellkjeder
Regioner
Konferanse og Events lokaler
Transport og Utleie
Opplevelser og Arrangører
● Teknologi og Gründere
●
●
●
●
●
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De som blir invitert som besøkende er:
De som arbeider med innkjøp og /eller booking og administrasjon av eventer og konferanser
er invitert som våre gjester både på dag og kveld - uavhengig om de arbeider i et firma som
er sluttbruker eller om de jobber i et event- og reisebyrå. De vil møte andre likesinnede og
kan utveksle erfaringer og kompetanse med andre fra bransjen. De er gratis for besøkende å
delta. Alle må ha deltatt på dagtid, og gjennomført møter med utstillerne, for å kvalifisere
for gratis deltagelse på dag og kveld inklusive lunsj og flott middag med underholdning på
kvelden.

Tider:
Torsdag 28. januar 2016 på Radisson Blu Plaza Hotel
08:00-09:00

Registrering

09:00-16:15

Møte- og Eventbørsen

15:55- 16:15

Dagprogrammet rundes av med avslutning og trekning av reisepremier

16:00-18:30

Pause

18:30-19:30

Aperitif

19:30-23:00

HSMAI Prisfest
Årets Reiselivsmarkedsfører 2015
Årets Serviceløft 2015
Årets Unge Hoteliér og Årets Unge Leder i Reisebransjen

Seminarer og rundebords diskusjoner
På HSMAI Møte- og Eventbørsen får du anledning til å delta i en serie spennende rundebords
diskusjoner. Se bare her:
● Lær mer om hva du kan
forhandle om for eventer!
● Fra taktisk til strategisk ledelse
● Hva media ønsker du kjenner til
● Revenue Management
● Styrk deltagerengasjementet
● Vurderer du å invitere
internasjonale organisasjoner
eller nettverket ditt til Norge?
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Flere av eventbyråene som mottok priser under HSMAI Eventprisene i oktober vil være
tilstede for å fortelle hvorfor de har lykkes. I samarbeid med vårt internasjonale nettverk i
HSMAI har vi satt sammen noen temaer for seminarene under dagen. Et par av dem vil være
i plenum og andre vil være som en rundebord diskusjon med 10 personer rundt bordet som
gjør at man kan utveksle erfaringer på en god måte. Noen av disse rundebords diskusjonene
vil gjentas flere ganger under dagen. På denne tegningen ser du hvordan de runde bordene
er plassert mot scenen i Sonja Henie salen.

Mer om seminarene/rundebords diskusjonene:

Lær mer om hva du kan forhandle om for eventer!
Det er visse utgiftsposter i hver konferanse og event, som tar opp store deler av budsjettet.
Mange av disse er avgjørende, og planleggere trenger god innsikt og gode
forhandlingsteknikker, for å sikre et vellykket arrangement. Denne økten bringer sammen et
panel av eksperter på tilbudssiden, som vil dele innsikt, tips og ideer om hvordan du kan
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sikre en god avtale. Bli med oss på denne interaktive sesjonen, om hva du kan be om og hva
som kan være viktig for ditt arrangement.
Fra taktisk til strategisk ledelse
For å sikre fremgang i din karriere, og sikre at du fortsetter å være en verdsatt ansatt i
firmaet (spesielt hvis du jobber med mange arrangementer og events), trenger du å gjøre
mer enn å kunne styre en avdeling. Du må utfordre deg selv, utvikle dine ferdigheter til å
kunne jobbe strategisk med eventer. Det er ikke alltid så instinktiv og uanstrengt som det
virker. Lær hvordan du kan utvikle et «veikart» for å utvikle deg videre.
Hva media ønsker du kjenner til
Det å tiltrekke seg media til eventet, kan være avgjørende for å få ditt budskap ut til et
bredere publikum. Ved å invitere redaktører fra relevante aviser og tidskrifter, og andre, til
denne økten, vil deltakerne lære om hva journalister ønsker, av aktive mediefolk, også om
hva de ikke ønsker, og hvordan du kan forberede sjansen til å få mediedekning.
Revenue Management
Som innkjøper av events, er det opp til deg å sikre det beste stedet for deres arrangement.
Når denne plassen er et hotell eller et annet sted, er det viktig at du forstår deres
tenkemåter og interntspråk, som revenue managers. Hva kan du gjøre for å gjøre din bedrift
tiltalende, det være seg et lite møte eller en stor konferanse? Denne workshopen vil åpne
øynene for de mange elementene som tas i betraktning, med tanke på salg og inntekter
ledere må ta hensyn til, og hva som kan hjelpe deg å oppnå «beste kunde»-status på dine
favorittsteder. Dialogen ledes av Christian Gamsgrø, Director of Revenue Management Norway at Scandic Hotels
Styrk deltagerengasjementet
Mange søker etter bedre måter å engasjere deltagerene på i konferanser og eventer. Vi tar
for oss hvordan psykologien bak hvordan spill og interaktive aktiviteter på live-eventer
påvirker deltagernes oppmerksomhet, læreevne, og interesse for å delta. Kom og lær
hvordan mobile, interaktive teknologier, som ARS (Audience Response Systems) og spill kan
øke nettverksbygging, oppmuntre til økt deltagelse, og skape verdifulle samtaler!

Norway Convention Bureau (NCB) er en av HSMAI sine samarbeidspartnere under Møte- og
Eventbørsen og Frode Aasheim, Managing Director, NCB skal snakke om følgende:
“Vurderer du å invitere internasjonale organisasjoner eller nettverket ditt til Norge?”
● Er du medlem i en eller flere organisasjoner?
● Har du vurdert å invitere det internasjonale nettverket ditt og arrangere en kongress
i Norge?
● Vi har verktøyene og hjelper deg å komme i gang!
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Utstillerinformasjon
Partnerpakkene er delt inn i to kategorier: Stor og medium
Medium pakke er for inntil fem bedrifter/underutstillere og den store pakken er for inntil 10
bedrifter/underutstillere:
Stor / Lounge (30 m2)

Medium (20 m2)

Profileringsflate, vegg og
gjerde, inkl. trykk av
bannerduk

Profileringsflate på 6 x 2,5 m,
inkl. trykk av bannerduk

Belysning
Inventar:
Sofa, 2stk
Loungebord, 4 stk
Loungestoler, 8 stk
Serveringsdisk
Planter
Dobbel stikkontakter, 4 stk
NOK 95.000,- eks mva

Belysning
Inventar:
Ståbord, 2stk
Barstoler, 4 stk
Loungebord, 1 stk
Loungestoler, 3 stk Planter
Dobbel stikkontakter, 2 stk

NOK 60.000,- eks mva

Inkludert i pakkene er bakvegger med trykk, belysning og leie av møbler og inventar og
deltagelse på kveldsarrangementet.

Grafiske filer/ Design bakvegg:
De fleste bedrifter har sin egen design og ønsker å ha kontroll på sin eget design. Dette må
sendes oss filer etter avtalt mål og inngår som en del av pakken. HSMAI samarbeider med
NPG og de vil trykke opp alle vegger. Om dere evt trenger hjelp til design eller oppsett av
grafiske filer til bakveggen vil man som utstiller på Møte- og Eventbørsen få 15 % rabatt på
designarbeid gjennom vår samarbeidspartner Norwegian Promotion Group (NPG). Det
tilsvarer en pris på NOK 1120,- eks mva per time som evt. faktureres direkte fra NPG.
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